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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته 

 وصحبه وسلم تسليًما كثريا إىل يوم الدين أما بعد: احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله

احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على نبينا حممٍد وعلى آله وصحبه أمجعني وسلم تسليًما كثريًا إىل 
 يوم الدين، أما بعد:

ويرضى، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا مبا علمتنا أن يوفقنا واياكم ملا حيب -تبارك وتعاىل–ونسأل اهلل 
 وزدنا علًما يا كرمي.

رمحه اهلل –وهذا هو اجمللس التاسع من جمالس التعليق والشرح على "خنبة الفكر" للحافظ ابن حجر 
 ضمن دروس معهد علوم التأصيل وهو الكتاب اخلامس من كتب هذا املعهد املقررة. -تعاىل

 املدرَجيف -رمحه اهلل تعاىل–م يف الدرس املاضي مع انقطاٍع إىل ما ذكره املصنف وقد انتهى بنا الكال
 ونُعيد من الكالم على املدرَج.

 :-رمحه اهلل تعاىل–قال 

َياِق ؛ ِإْن   ]ثُمَّ اْلُمَخاَلَفُة ؛ ْسَنادِ َكاَنْت بِتَ ْغِييِر السِّ    َفُمْدرَُج اْْلِ
  ِبَدْمِج َمْوُقوٍف ِبَمْرُفوٍع ؛ َفُمْدرَُج اْلَمْتِن . َأوْ 

  ؛ فَاْلَمْقُلوُب .َأْو بِتَ ْقِديٍم َأْو تَْأِخيٍر 
  ُد ِفي ُمتَِّصِل اْْلََسانِيِد .فَاْلَمزِي؛  َأْو ِبزِيَاَدِة رَاوٍ 

َح ؛ فَاْلُمْضطَِّرُب َأْو بِِإْبَداِلِه وَ   .ََل ُمَرجِّ
  َداُل َعْمًدا اْمِتَحانًا .بْ َوَقْد يَ َقُع اْْلِ 

ُف َواْلُمَحرَُّف َأْو بِت َ  َياِق ؛ فَاْلُمَصحَّ  .ْغِييٍر َمَع بَ َقاِء السِّ
ْقِص َواْلُمَراِدِف  ُد تَ ْغِييِر اْلَمْتِن بِالن َّ  ِإَلَّ ِلَعاِلٍم ِبَما ُيِحيُل اْلَمَعاِني .؛ َوََل َيُجوُز تَ َعمُّ

 .[َوبَ َياِن اْلُمْشِكِل ِإَلى َشْرِح اْلَغرِيِب  ِتيجَ احْ ؛ فَِإْن َخِفَي اْلَمْعَنى 
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لعلنا ونسأل اهلل ذلك أن ننتهي إىل هذا املقام الذي متت قراءته ونبدأ أو نشرع يف الكالم على املدرَج. 
 طرٌف من الكالم ألن أصل اإلدراج يف اللغة يدل على ذهاب الشيء. واملدرَج كما تقدم

واإلدراج قسمان: إدراج يف اإلسناد وإدراج يف املنت أو قل مدرَج اإلسناد ومدرَج املنت. وكثري من أنواع 
هذا العلم ال تُعَرف إال باملثال كما أن بعض هذه األنواع يطول ذكرها ولكن يف هذا العلم طالب العلم 

 هل مقام. يعتين مبعرفة بداياته فإذا ضبط أصوله استطاع أن يصل إىل فروعه بأس

واملدرَج يف األسانيد واملتون ُصِنفت فيه الكتب وبإمكان طالب العلم أن يرجع إليها، وأشهرها كما ذكر 
-رمحه اهلل تعاىل-يف الشرح الذي هو "النزهة" هو كتاب اخلطيب البغدادي-رمحه اهلل تعاىل–احلافظ 

زاد عليه مث جاء السيوطي فزاد على ما الذي مساه ب "الوصل" للوصل املدرَج يف النقل وذكر احلافظ بأنه 
 زاده احلافظ. 

فإذا أردنا أن نعرف مدرَج اإلسناد فإن من أكثر أو أشهر ما ُيضَرب به املثال ما رواه الرتمذي فقال: 
وائل عن أيب األعمش بن عن سفيان عن منصور و بندار قال حدثنا عبد الرمحن بن مهدي ))حدثنا 

مبثله؛ وقال حدثنا عبد بن مُحري قال -صلى اهلل عليه وسلم–عن النيب عن عبد اهلل عمرو بن شرحبيل 
حدثنا سعيد بن الربيع أبو زيد قال حدثنا شعبة عن واصل األحدب عن أيب وائل عن عبد اهلل قال: 

 مث ذكر احلديث. ..((.أي الذنب أعظم فقال-صلى اهلل عليه و–اهلل  سألت رسول

حدثنا سفيان عن منصور ))معلًقا على هذا االختالف الواقع يف هذه األسانيد -رمحه اهلل–قال الرتمذي  
األعمش أصح من حديث شعبة عن واصل ألنه زاد يف إسناده رجاًل قال حدثنا حممد بن املثىن قال: و 

 (صلى اهلل عليه وسلم(–حدثنا حممد بن جعفر عن شعبة عن واصل عن أيب وائل عن عبد اهلل عن النيب 
حنوه هكذا روى شعبة عن واصل عن أيب وائل عن عبد اهلل ومل يذكر فيه عمرو بن شرحبيل، فُعِلم أن 

 اإلدراج هنا يف ذكر عمرو بن شرحبيل.

وأما مدرَج املنت فإنه أيًضا كثري جًدا رمبا وال أذكر قد ذكرت مثااًل يف الدرس املاضي، ما جاء يف مُجلة 
يُِطيَل ُغْرتَُه  َفَمْن ِاْسَتطَاَع َأنْ )) بني أهل العلم كخالفهم يف حديث من األحاديث وبعضها فيه اختالف
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وظاهر ما روى أمحد عن نُ َعيم اجملمر أن هذا إدراج وهو فالشيخان مل يريا اإلدراج (( َعلْ يَ فْ وحتجيله فَل
الذي اختاره احلافظ ابن حجر تبعه عليه شيخ اإلسالم وابن القيم واأللباين ومجاعات وظاهر ترجيح 

أو -رضي اهلل عنها-الشيخني أهنما ال يرانه مدَرًجا. ومن اإلدراج ما يقع تفسريًا للرواية كحديث عائشة 
وهذا يقع يف كثرٍي من التحنث التعبد( )يث عائشة ببدء الوحي، فإن الزهري قال: ما جاء يف سياق حد

 األحاديث.

 فعرفنا اآلن املدرَج واملدَرجات وعناية العلماء باملدرج يف املنت.

 ]والمدرجات في الحديث ما أتت ** من بعض ألفاظ الرواة اتصلت[  

 :-رمحه اهلل تعاىل-قال 

  فالمقلوب[]أو بتقديم أو تأخير 

وهذا أيضا نوع من أنواع احلديث وله تعّلق باإلسناد وله تعّلق باملنت فيقع القلب يف األسانيد ويقع القلب 
يف املتون وقد يوصف الراوي وصًفا مطرًدا هبذا الوصف فُيقال فيه "يقلب األسانيد" وهذا مذكور يف كالم  

ّن هذا الراوي يقلب األسانيد ومن أمثلة هذا، ولعّلي ال فيقّررون أ -رمحهم اهلل تعاىل   -كثري من األئّمة  
أذكر احلديث كاماًل لكن أحيلكم على موضعه ما جاء يف "مستدرك احلاكم" وقد ذكره العاّلمة الوادعي 

يف "أحاديث معّلة ظاهرها الصّحة" ورقم احلديث اثنني وسّتني فقد حصل يف هذا  -رمحه اهلل تعاىل  -
فتنقلب بعض -رمحه اهلل تعاىل  -عليه اإلمام أبو عبد اهلل أمحد بن حنبل  اإلسناد قلب كما نصّ 

األسانيد أو بعض الرجال يقع فيها قلب يف اإلسناد فيجعل مرّة بن كعب بدل كعب بن مرّة كما مّثل 
اوي ؛ فهذا ما يسّمى باملقلوب يف اإلسناد وأّما مقلوب املنت فهو أن يقلب الر -رمحه اهلل تعاىل   -احلافظ  

 -لفظة إىل لفظة أخرى تُعرف من خالل الروايات األخرى أو من خالل معرفة الرواة أو جزم األئمة  
أو قّرره بن القّيم ال نقول حّرره حّّت ال  -رمحه اهلل -ومن ذلك ما حّرره ابن القّيم  -رمحهم اهلل تعاىل 

من القلب الوارد يف  -ه اهلل تعاىل رمح -تكون مبالغة على ما سنذكره يف ما بعد، ما قّرره بن القّيم 
وأّن هذا انقلب على الراوي ))َواَل َيِبَُك أَحدَُكْم َكَما يَ بَ ُرَك اْلَبعرُي((  -رضي اهلل عنه  -حديث أيب هريرة 
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يرى بأنّه مل يأت  -عليه رمحة اهلل  -وقد ذكر هذا وأطال فيه يف كتابه "زاد املعاد" إاّل أّن شيخنا مقبل  
ببّينة وال برهان على هذا اّلذي قاله ولكن ممّا يكثر التمثيل به يف كتب املصطلح أهّنم يذكرون  بدليل وال

اَها و هذا احلديث وقع عند اإلمام مسلم بلفظ ))حّّت اَل تَ ْعَلَم ََيِيُنه َما أَنَ َفْقْت ََشَالُه(( حديث  ))َفَأَخفَّ
ُفُق ََيِيُنه(( فهذا غلط ووهم من الراوي والذي عليه الروايات واّلذي جاء يف  حّّت اَل تَ ْعَلَم ََشَالُه َما تَ ن ْ

ُفُق ََيِيُنه((. الصحيحني أيًضا أّن إقامة احلديث بأنّه   ))اَل تَ ْعَلَم ََشَالُه َما تَ ن ْ

يف هذا النوع كتاب، وكما ذكر احلافظ يف أّول النزهة بأنّه -رمحه اهلل تعاىل -وصّنف اخلطيب البغدادي 
األنواع إاّل وصّنف فيه احلافظ اخلطيب كتابا، واسم كتابه "رافع االرتياب يف املقلوب من  قّل نوع من هذه

 األمساء واألنساب" وهذا يقع يف روايات الرواة وإن كان يف األسانيد أكثر أن يقع هذا القلب.

مّتصل األسانيد "  نوعا آخرا وهو متعّلق باألسانيد أال وهو "املزيد يف-رمحه اهلل تعاىل -مثّ ذكر املصّنف  
 فقال:

  ]أو بزيادة راو، فالمزيد في مّتصل اْلسانيد[ 

وهذا النوع ينبغي أن يعلم بأنّه من أدّق األنواع اّليت ال تعلم إاّل بكثرة احلفظ ومجع الطرق أو تنصيص 
ّنفني فيه أال األئّمة عليه وهذا النوع أيضا ممّا كثر فيه خطأ الباحثني أو املتكّلمني يف هذا العلم أو املص

وهو حترير القول يف ما يتعّلق باملزيد يف مّتصل األسانيد مبعىن أّن هذا الراوي يزيد يف روايته هلذا احلديث 
املرّة بعد املرّة راويًا، أن يزيد فيه راويًا فإذا زاد هذا الراوي وكان ممّا مسعه من الراويني فإّن هذا هو املزيد يف 

ثناء اإلسناد املّتصل ما مل يزده غريه أو هو، فمن ذلك ما رواه النسائّي يف سننه مّتصل األسانيد فيزيد يف أ
))أخِبنا عمرو بن علي عن عبد الرمحن قال حدثنا ثابت بن قيس أبو الغصن شيخ من أهل املدينة  قال:

ال ق قال حدثين أبو سعيد املقِبي قال حدثين أسامة بن زيد قال: قلت : يا رسول اهلل ... احلديث((
ار قال ف))أخِبنا أمحد بن سليمان قال حدثنا زيد بن احلباب قال أخِبين ثابت بن قيس الغبعد ذلك :

يف "الصحيح املسند ممّا ليس يف  -رمحة اهلل عليه  -قال شيخنا مقبل  ؛حدثين أبو سعيد املقِبّي((
)هذا حديث حسن وهو هذا احلديث ملن شاء أن يراجع الكالم عليه :  ٩١الصحيحني" حديث رقم 
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وهو من املزيد يف متصل يف األسانيد ،  فأبو سعيد املقبوري تارة يرويه عن أسامة بن زيد كما يف اإلسناد 
األّول وقد ّصرح بالتحديث منه، وتارة يرويه عن أيب هريرة عن أسامة بن زيد كما يف اإلسناد الثاين عند 

ألسانيد، وال يعتِب عّلة يف احلديث إذا كان املروي عنه فهذا الّنوع هو املزيد يف متصل ا الّنسائي نفسه(،
من الثقات األثبات، وهلذا النوع أيضا أمثلة كثرية لكن املراد هو فهم هذا العلم وإن كان وصلتين بعض 

بيط أّن الكتاب الذي هو النخبة  كان كبريا رمبا على مستوى  بعض ثقد  حيدث نوعا من الت الرسائل مما
ضرين، وأنا أقول هلم  على رسلكم إن شاء اهلل تبلغوا، وال يبلغ اإلنسان من مرّة، وال الطالب أو احلا

يتعّلم الرماية إذا أخذ قوسا مث رمى بل ال بّد أن يرمي و خيطئ و خيطئ و خيطئ حّت يتعلم يصّوب 
ر هذا فإّن هذا ما يستطيع، فإذا تقرّ  اإلنسان ال يأيت العلم إاّل بالتعلم واملمارسة  بقدر اهلدف، وهذا هو

وبني طاّلب العلم اهلالة و  لة حجز بينهاا للمبتدئني، ولكن الكثري من علوم اآلالكتاب يعتِب خمتصرً 
آخره ، هذا   الّنوع من العلوم صعب جّدا إىل الّدعاية اليت يسمعون هبا من أّن هذا الفن صعب وأّن هذا

لم أن يلتفت إليه باملرّة، بل يعاجل األمر ويستمر نوع من الغلط ال ينبغي لطالب العمرارًا كما ذكرت لكم 
 حّّت يفتح اهلل تعاىل عليه.

 :وهو املضطرب فقالا آخر من أنواع احلديث أال ا نوعً ذاكرً -رمحه اهلل تعاىل-مث قال املصّنف  

 [أو بإبداله وَل مرّجح فالمضطرب]

فيه مضطرب احلديث، فيالزمه ذلك املضطرب أيضا من أنواع احلديث اليت قد يوصف هبا الراوي فيقال  
 ىلفاملضطرب كما قلنا نوع من أنواع احلديث اليت حتتاج إ ،الوصف، بعض األنواع يوصف هبا بعض الّرواة

 :يقول خاوي فيما حيضرينوإن كان احلافظ السّ  ،معرفة

يف فتح املغيث، لعلي إن شاء اهلل ال أهم يف هذا فأنا مل أراجع املسألة  هلذا النوع(يسّلم مثال  بأنّه ال)
 .مثال هلذا النوع الذي هو املضطربقريبا لكن هذا الذي أذكره اآلن، قال بأنّه ال يسلم 

عة متساوية يف القّوة، وهذا هو املضطّرب إذا مل َيكن اجلمع، دافأنّه ما روي على أوجه خمتلفة مته دُ وحَ 
 أكثر إاّل أّنين رأيت مدامهات الوقت، وماصت وكنت حريًصا حر قد ل يّتضح املقال وإن كنت وباملثا
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أخِبتكم به من بلوغ بعض الرسائل وإاّل كنت أريد أن أذكر املباحث املتعلقة هبذا النوع من جهة التعليم 
 .ستشهاد وعدماالمن جهة املثال من جهة احلكم عليه بالصحة و 

ث يف املضطّرب جيد أنّه قّل أن يسلم مثال من األمثلة وخصوصا فيما يتعلق باملنت، يف احلقيقة أّن من حب
للشيخ  "معّلة ظاهرها الّصحةأحاديث "ولكن بإمكانك أن تراجع احلديث رقم مخسمائة ومثانية من 

يب حدثّنا هارون عبد اهلل قال حدثنا ابن أ))فقد ذكر حديث أيب داوود يف سننه  -عليه رمحة اهلل-مقبل 
،  (احلديث(:  عن الضّحاك يعين ابن عثمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أهّنا قالت ُفَديكٍ 
الضّحاك ،ولكن قد  يف أنت إذا نظرت إىل هذا احلديث وجدت رجاله رجال مسلم على كالمٍ ) :فيقول

رواه الّشافعي وقال أخِبنا   "الرتخيص"ا حيث قال احلافظ يف نً تا ومخولف فيه الضّحاك بن عثمان سندً 
داوود بن عبد الرمحان مث ذكر إسناد الشافعي قال مث نقل كالم البيهقي هكذا رواه مجاعة عن أيب معاوية  

صلى  -صلى اهلل عليه وسلم -وهو آخر حديث الّشافعي املرسل وقد أنكره أمحد بن حنبل ألّن الّنيب 
مث ذكر  كالم ابن الرتكماين وأطال الشيخ يف ، (ايف معه الّصبحزدلفة فكيف يأمرها أن تو بامل يومئذٍ الّصبح 

حاوي حكم عليه ضطراب يف سنده ومتنه، وذكر أّن الطّ نّه وقع فيه االالكالم على هذا احلديث  وذكر بأ
يقع فيه نوع من املدافعة مبعىن أنّه ال َيكن اجلمع حبال  ضطراب البد أنجع ألّن االارت ضطراب فأيضا باال

 .من األحوال

رُتَِض َعَلْيُكْم(()) حكم على حديث:-رمحه اهلل تعاىل-واإلمام مالك  ْبِت ِإالَّ ِفيَما اف ْ  اَل َتُصوُموا يَ ْوَم السَّ
ع فيه بأنّه حديث باطل، وبعض أهل العلم يذكر بأّن هذا احلديث من نوع املضطرب الذي وق

 حبديث اخلط الذي يف السرتة  االضطراب يف اإلسناد كما أن كثريين من علماء املصطلح يضربون له مثاًل 
 " وغريها من كتب الّتخريج.بلوغ املرام"كما يف 

ف، ذكر نوعا آخر من أنواع احلديث وجعله -اهلل تعاىلرمحه -مث ذكر املصنِّف    :قسمنيعلى املصحَّ
ف واحملّرفف  قال: ذكر املصحَّ

 [ فُ رَّ حَ مُ الْ وَ  ّحفُ صَ مُ الْ اق فَ يَ السِّ  اءِ قَ ب َ  عَ مَ  يرٍ يِ غْ ت َ بِ  وْ أَ ]
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 "اختصار علوم احلديث"يف تعليقه على  -رمحه اهلل تعاىل –فذكر هنا النوعني إال أن العالّمة أمحد شاكر 
التفريق يف كالم ذكر أن ابن َحجر تفرد هبذا التفريق وال يُعرف هذا  -رمحه اهلل تعاىل –البن كثري 

ا وهذا أيضا فيما أذكر املتقدمني، يعين أهنم ال يعرفون إال املصّحف وأما احملرف فإنه ليس نوعا معروفً 
فإنه ذكر هذا القول  "منهج املتقدمني"يف كتاب  -وفقه اهلل-الكالم عليه الشيخ حممد بازمول  ناقش

يف النزهة وأنه مل يأيت مبا يدّل بكالم  -تعاىل رمحه اهلل -حجر  ند على احلافظ بقِ فيما يتعلق مبا انتُ 
األئمة على هذا النوع من احلديث أو من اخللل الواقع يف احلديث أال هو التفريق بني املصحف واحملّرف 

أن مثة فرقا بينهما فاملصّحف يقع يف النقد،  رىبن حجر ياوإمنا عامة ما يذكرونه هو املصحف واحلافظ 
فينبغي أن نذكر ما قرره هو فاملصحف يقع يف النقد، واحملرف يقع يف الضبط حنن اآلن ندرس النخبة 

 وقد قال أو نقل احلافظ ا ما يقع املصحف يف املنتالذي هو الشكل كاجْلَُرْيري وال َجرِيري وما شاهبه وغالبً 
يُ ْفِلت من  :) منأنه قال -رمحه اهلل تعاىل –كلمة عن اإلمام أمحد بن حنبل   -رمحه اهلل تعاىل -الذهيب 

، فمعىن هذا أنه يقع التصحيف يف كالم "سري أعالم النبالء"هكذا ذكرها احلافظ الذهيب يف  التصحيف(
يف كتب الرِّجال ويف كتب الرواة أو  ف واحملرف وله أمثلة كثريةالعلماء ويف روايتهم هذا ما يتعلق باملصحّ 

 ا مستقاًل كتابً   -رمحه اهلل –فيه العسكري يف كتب احلديث من جهة اإلسناد ومن جهة املنت، وقد صنف 
أمحد عن عبد  ه يف حديث أيب هريرة الذي روافعلى سبيل املثال مثاًل  ،يف املصّحف وكذلك صّنف غريه

مث قال اإلمام أمحد أو ذكر اإلمام  ار((ُجبَ  ارُ )) النَّ  : -صلى اهلل عليه وسلم -النيب  يعينالرزّاق أنه قال 
:) أظنها تصحفت قال -رمحه اهلل تعاىل -أهنا تصحفت، عّلق الذهيب حنو هذه الكلمة أمحد كلمة 

فقد يقع التصحيف  عليهم فإن النار قد تكتب النري على اإلمالة بياء على هيئة البري فوقع التصحيف (
الرجال  التصحيف يف أمساء من، وما يذكر بسبعٍ  وكذلك ذكر احلافظ الذهيب أنه يقع كثريا يف إبدال تسعٍ 

والرواة وما شابه ذلك هذا نوع من املصحف وال شك أن كتاب طالب العلم هو قرة عينه والتصحيف 
إما أن يرجع إىل هذا  -تبارك وتعاىل -كتب العصريني ال حيصيه إال اهلل والغلط الذي يقع يف كثري من  

فيقّدمون أو يؤّخرون أو ب املؤلِّف نفسه أو يرجع إىل الطابعني الذين يتصرفون بدون إذن صاحب الكتا
فإما أن الصرف  ِكلونه فيقعون يف اخلطأ إّما من جهة النحو وإما من جهة للحديث ُيشْ يضعون شكاًل 
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وأما اللحن وسطها وهذا هو الصرف  وأخُيطئوا يف آخر الكلمة وهذا هو النحو وإما أن خيطئوا يف أوهلا 
 .حّت عند بعض اخلواص ال تسأل عنه من الناس أو والتصحيف واخلطأ يف اللفظ عند كثريٍ 

 : -رمحه اهلل تعاىل-يقول بعد ذلك احلافظ بن حَجر  

يف املتون ويقع يف فيقع هذا  [يدِ انِ سَ ي اْلَ ي فِ تِ الّ  اءِ مَ سْ ي اْلَ فِ  عُ قَ ي َ  دْ قَ ، وَ ونِ تُ مُ ي الْ فِ  عُ قَ ا ي َ مَ  رُ ث َ كْ أَ وَ ]
ذلك من قبل وقد يقع يف املتون، وال شك أن التصحيف قد يقع يف األسانيد كما ذكرنا  األسانيد يعين

أن التصويب ليس باألمر السهل، وهلذا كان العلماء يصوِّبون على حفظهم وما مسعوا. ومع هذا إذا وقع 
يف نفس طالب العلم أن هذه اللفظة فيها نوع من اخللل فإنه إما أن يراجعها حّت تسرتيح نفسه وإما أن 

جهد طيب حسن يف   -عليه رمحة اهلل تعاىل–فيه، وللحافظ املِزِّي يبقيها على أصلها اليت هي مكتوبة 
فإنه يصلح أنواعا من الغلط، وعندي  -رمحه اهلل–الذي هو كتاب احلافظ املزي  ٩كتابه "حتفة األشراف"

ما ال يباريه به أحد من أهل  -عليه رمحه اهلل–من مقيدات ما قرأته أو استقرأته يف كتب شيخنا مقبل 
ا يف الرجال، فإنه يذكر املطبوع ويبني الصواب، فإما أن حييل إىل نسخ أخرى وإما أن وصً العصر، وخص

 حييل إىل كتب ترمجت هلذا الراوي.

ومما حصل معي قبل أيام، يعين يف ليلة الثالثاء املاضي، أن كنا نقرأ حنن وبعض اإلخوة يف "عوايل 
لن َيرتََك من عملك ))حديث  فضبط الراوي، -رمحه اهلل-لشيخ اإلسالم ابن تيمية  2صحيح البخاري"

ُرَك من عملك شيئا((ضبطه بضّم الراء ، ((شيئا فقلت لإلخوة: ال، هذا خالف احملفوظ الذي  ،3))َلن يَ ت ْ
يف صدري والذي مسعته؛ لكن ينبغي أن نراجع هذه اللفظة... واملهم أننا راجعنا عدة من نسخ البخاري 

 مبعىن: لن يُنِقصك شيئا. ((ن ِيرتَكَ ))له فإذا هبا على ما ذكرته من أن وفتح الباري

ال يُفوِّت شيئا وخصوصا يف كتبه كما ذكرت لكم أن قرة التصحيف، جيب على طالب العلم أ فمثل هذا
 عني طالب العلم هو كتابه الذي يقرأه، الذي َيْدُرسه، ايل حيفظه، الذي يَُدرِّسه، إىل آخره.

                                                           
1
 .-رحمه هللا تعالى–تحفة األشراف بمعرفة األطراف" للحافظ المزي   

 
2
 .-رحمه هللا تعالى–لشيخ اإلسالم ابن تيمية  صحيح البخاري" عوالي المنتقى عن" 

 3923: الصفحة أو الجزء البخاري صحيح3 
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وكثرٌي أيضا ما يقع ، 4)وأكثر ما يقع يف املتون وقد يقع يف األسانيد(يقول: -رمحه اهلل–ن حجر فاحلافظ ب
يتكلم على زمانه وإال فإنه يف هذا الزمان إذا قرأت -رمحه اهلل تعاىل-احلافظ بن حجر  يف األسانيد لكن

نفسك أنك ال تعود إىل يف بعض الكتب تكاد أن... ال أقول تكاد أن حتلف بل تداك أن جتزم يف قرارة 
من املؤلِّف نفسه، وقد يقع من -قلت كما–قراءته بسبب كثرة الغلط وكثرة اخلطأ. وهذا قد يقع 

 املتصرفني الذين يقومون على طباعة بعض الكتب.

 :-رمحه اهلل تعاىل-مث قال 

ْقِص َواْلُمَراِدِف ِإَلَّ ]  ُد تَ ْغِييِر اْلَمْتِن بِالن َّ  .[ِلَعاِلٍم ِبَما ُيِحيُل اْلَمَعاِني َوََل َيُجوُز تَ َعمُّ

الباب ليس من وهنا يصلح أن أذكر ما حصل معي قبل أيام، كما ذكرته لكم قبل قليل، بأن هذا 
على طالب العلم أن يراعيه وأن يعتين به. وهو أنه إذا توهم أن هذه اللفظة  نبغياألبواب السهلة وي

ا يف هذه العصور مع قلة غلط، أو أن هذا اللفظ ليس على اجلادة؛ فإنه ينبغي له أن يراجع وخصوصً 
أن نقول بأن اجلواد فيه اجلاد رمبا أتقن النحو باحلفظ، وقلة البحث، والضعف اللغوي والذي نستطيع 

باقي علومه، كالصرف والبالغة، فإنه رمبا ال يلوي هلا وال يلتف إليها. فإذا أشكل عليه لفظ فإنه ال  وأما
ا من املصنفة يراجعها قدرً -وهلل احلمد-تعديله هو من جهة نفسه، والكتب  ينبغي له أن يتجاسر على

 االستطاعة.

 ، قال: الرواية باملعىن-رمحه اهلل تعاىل-هنا ذكر املصنف 

ْقصِ َوََل ) ُد تَ ْغِييِر اْلَمْتِن بِالن َّ  (  َيُجوُز تَ َعمُّ

مهمة أيضا أخرى، قبل أن أذكر شيئا مما يتعلق هبذا النوع، وهو: أنه إذا وقع الغلط أو اخلطأ  وهنا مسألة
يف كتاب معني وكان التصويب أو املصوب على شك منه، أو كان على ما هو عليه باألسانيد الصحيحة 

يف أسفله، أو عن َيينه أو عن التعديل جيوز له أن يقوم بتعديله يف أصل املنت، بل جيعل املروية فإنه ال 

                                                           
4
: "وأكثر ما يقع في المتون، وقد يقع في األسماء التي في 118في "نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر" ص. -رحمه هللا–قال الحافظ بن حجر   

 األسانيد"
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ما يسمى حباشية الكتاب أو يف ترته جعلوا من األدب أن جيعل تعديله أو تصويبه بنوٍع آخر الشمال، 
 .من القلم

جهة مبناها ومعناها ما اهلل لو ذكرت لكم مما وقفت عليه من التحريف لكتب كاملة، وتغيريها من يل وو 
الشاطيب  ريات املعلم الدين السخاوي، صاحب القراءأحدهم طبع منظومة للسخاوي،  :وسعنا املقام

–وعّدل فيها وغري على حسب ميزاجه دون رجوع إىل أصول، آخر أخذ منظومة الشيخ ابن سعدي 
النزر اليسري كاملقدمة، وآخر يف  وعدهلا تعديال كامال ومل يرتك بيتا على ما نظمه صاحبه إال -رمحه اهلل

يف تعديله وإعادة صياغتها  -رمحه اهلل تعاىل–رومية لآلجروم جللِبهباري وآخر يف اآل ترتيب شرح السنة
 وترتيبها؛ وأما يف كتب احلديث فال تسأل، قل من يراجع يف مثل هذا الباب.

 ماذكره املصنِّف هنا في يتعّلق أو ما هذا ما .يف حواشيهاهي به ويُنّبه  وينبغي أن تبقى الكتب على ما
؟ احلافظ بن حجر يفّصل يف عىنباملهل جيوز أن يُروى احلديث مبعىن أنّه  ،ملعىنبايتعّلق بالّرواية أو بالّرواية 

ملعىن إال باواملرادف الذي هو الّرواية  االختصاروال جيوز تعّمد تغيري املنت بالّنقص الذي هو (هذا قال : 
لكوفّيون الرتادف عند القائلني به وهم ا ،مسألة الزيادة والّنقص هذه واضحة ظاهرة (حييل املعاينلعامل مبا 

بأن يأيت بشيء يقاربه  بني اللفظني وهو اختالف اللفظ واحّتاد املعىن دفاالرت يف ومن تبعهم على ذلك 
ازم الذي يف الصحيحني يف عىن الرتادف أن يأيت بشيء يقاربه وإذا نظرت يف حديث الِباء بن علو قلنا مب

 -فقال النيب ((وبرسولك الذي أرسلت))قال:  -صلى اهلل عليه وآله وسلم  -أذكار النوم ملّا لّقنه النيب 
من هنا قال طوائف من أهل العلم بأّن هذا (( وبنبّيك الذي أرسلت )):  -صلى اهلل عليه وآله وسلم 

الّرواية باملعىن أو بأّن املعىن فيه نوع من الّدقة ولكن مجاهري دليل على أّن األذكار توقيفّية وأنّه ال جيوز 
املتويف سنة    - تعاىل رمحه اهلل -أهل العلم جتّوزوا يف الّرواية باملعىن واخلطّايب أبو سليمان اخلطّايب البسطي 

ن احلافظ وهو كتاب نافع ماتع وإن كا "إصالح غلط احملّدثني"مثاين ومثانني وثالمثائة له كتاب مسّاه 
يتعّقبه يف كتبه يف مواضع منه فيتعّقب اخلطّايب البسطي يف مواضع من هذا -رمحه اهلل تعاىل–الّنووي 
كة راجع إىل أمرين : لَ ي جيمع لطالب العلم يف نفسه املإذا ُعلم هذا فإّن مُجّاع هذا األمر الذ ،الكتاب

ا يستطيع من حنوها وصرفه لغة العربية قدر ماالب  كتب احلديث ومساعها والتضّلعإدمان القراءة والنظر يف
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إىل قراءة القارئني أو بعض القراء أو بعض املتحّدثني أو بعض املدّرسني أو بعض  وبالغتها وكم تستمع
ا مع هذه اللغة اليت اليت متّجها األمساع وهذا ال ينبغي لطالب العلم خصوصً  ظلفااحملاضرين من األ

ومن  [2١ ]ص:﴾ ُمَباَركٌ  إِلَْيكَ  أَنزَْلَناهُ  ِكَتابٌ ﴿ من آثار بركة هذا القرآن عّظمها اهلل تبارك وتعاىل وهي
حفظه لنا من لغة العرب بقراءاته املتواترة العشر اليت ُأمجع عليها  بركة هذا القرآن ومن أعظم بركاته ما

لعلم أن يتعّرف على والشاذة األربعة اليت هي معروفة مشهورة فإهنا حّجة يف لغة العرب فإذا أراد طالب ا
يستطيع يف  وتصحيحها فإنّه يدمن الّنظر والقراءة يف كتب احلديث ويتضّلع قدر ما ظتصويب األلفا

تثقيف "و  "حلن العوام"و "إصالح املنطق"ُصّنف يف  القراءة والّسماع يف كتب اللغة العربية ومعرفتها وما
وهذه تعينك  "ثعلب"ومنظوماته ككتاب  شابه ذلك من كتب الفصيح وهذه أمساء لكتب وما "اللسان

 .ألّن الكتاب والسّنة بلسان عريّب مبني

 : نوعا آخر- تعاىل رمحه اهلل-مثّ ذكر احلافظ بن حجر  

  [فإن خفي المعني احتيج إلى شرح الغريب وبيان المشكل]

الكلمة اليت تقع يف ُيسّمى بغريب احلديث ما معىن بغريب احلديث؟ الكلمة الغريبة هي  هذا النوع هو ما
يبّينها  حُيّل لفظها أو ما الّنفس منها نُفرة مبعىن أنّه ال يدركها ال يعرف معناها فيحتاج إىل مراجعة ما

ويوّضحها فهذا الّنوع يسّمى غريب احلديث وللضعف اللغوي أيضا ولتداخل اللغات ولطغيان العامّية 
 يف كتب غريب احلديث هذه اللفظة ما عأن يراجالعلم حيتاج طالب العلم  حّّت على املنتسبني إىل

ا من قدمي فيما يتعّلق بغريب احلديث ومن وقد ُصّنفت الكتب الكثرية جدً  معناها؟ كم حتتمل من املعاين؟
أليب عبيد قاسم بن سالّم و كثري من الكتب اليت ُصّنفت يف هذا الباب  "غريب احلديث"هرها كتاب شأ

للزخمشري فإنّه على مذهب  "الفائق يف احلديث"عتزال أو أشعرية  ككتاب ا إّما من الّتجّهم أو ال ختلو
شاعرة ألّن ابن فإنه على طريقة األ " غريب احلديثالنهاية يف"املعتزلة فيكون طالب العلم حذرا وكتاب 

األثري منهم ومن أحسن الكتب يف هذا الباب ملن أراد اإلتقان فيما يتعّلق بأحاديث الصحيحني كتاب 
املالكي وكذلك ما أودعه  -تعاىلرمحه اهلل  -يب الذي هو القاضي عياض صلليح "شارق األنوارم"

 فقد عقد كتابا مستقال مبا يتعّلق بغريب احلديث   "فتح الباري اهلادي"احلافظ بن حجر يف أول كتابه 
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شروح احلديث مليئة ببيان غريب  وما يذكره أيضا يف كتبه وشرحه ويف غريها من شروح احلديث فإن كتب
 .هألفاظ

ماذا نقصد بنسبية؟  ال  ،والغرابة قبل أن أختم الكالم عليها ال بد أن نعرف أهنا يف كل العلوم نسبية
فقد تكون  ،هذا ال َيكن أن يكون ،مجيع العلماء أو يف مجيع اللغات طردة عندم َيكن أن تكون الغرابة

لما ضعف احلذف اللغوي  وكإىل عامل أو من زمان إىل زمان  من عامل اللفظة غريبة من بلد إىل بلد أو
 يف أشعارها ونثرها.و يف كالم العرب و  ،يف السنةو  ،كثر يف القرآنكلما كانت األلفاظ الغريبة أ

أو بالنسبة  ،ب النسيب يعين بالنسبة اىل سامعهعندما نقول الغريب ماذا يقصدون به؟ يقصدون الغري افإذً 
النوع  ا مشكل احلديث وهوأيضً فهذا الكالم أو يسمعه.  أو بالنسبة إىل من ينظر يف ،فيه ىل املتكلمإ

 ،منه يءتقدم معنا ش ،ختم الكالم بهنسوهو الذي لعلنا  -رمحه اهلل تعاىل-األخري الذي ذكره احلافظ 
 : ضربنا مثاًل  عندماقبول وهو ما يتعلق مبشكل احلديث يف قسم امل -رمحه اهلل تعاىل–فيما ذكره املصنف 

يف شرحه بعض الكتب املصنفة فيه كحديث "اختالف  -رمحه اهلل تعاىل–وذكر احلافظ ة(( رَ ي َ  طِ اَل ))وَ 
خمتلف احلديث" للحافظ ابن  احلديث"  لإلمام الشافعي وإن كان مل يقع فيه استيعاب وكذلك "تأويل

رمحه اهلل –الدينوري وكتاب "شرح مشكل اآلثار" للحافظ أيب جعفر الطحاوي  -رمحه اهلل تعاىل– قتيبة
   .-ورحم اهلل اجلميع تعاىل

ومراجعة هذه الكتب تصقل طالب العلم وتوصله إىل معارف كثرية يف التعامل مع النصوص وينبغي أن 
نده أشياء متقررة تشِك ل فيكون عا من هوى يف نفس املسيعلم أن اإلشكال ال ينبغي أن يكون منطلقً 

فإذا أتى إىل احلديث أو أتى  ،عن حزبه ،أخذها عن مجاعته ،قررها له شيوخه ،درسها ،تبناها ،عتقدهاا
ومن نظر يف كتب املقلدة  ،شكل على مذهبنايقول بعضهم هذا مُ  شكل وقدإىل النص يقول هذا مُ 

قول: هذا فيأيت إىل احلديث في ،جيد شيئا من ذلك  يندى له اجلبنيا املتعصبني ملذاهبهم وخصوصً 
فيجعل مذهبه هو األصل الذي ربا عليه ونشأ مث بعد ذلك جيعل هذا احلديث أو  شكل على مذهبنامُ 

هذه الرواية هي املشكلة على املذهب وهذا ال شك أنه من منطلق اهلوى  وليس كل ما استشكله طالب 
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كما ذكرت   ،ا أهنا نسبيةياء وجدانية نفسية كموهذه أش ،ا يف جهة اإلشكاللعامل يكون صوابً العلم أو ا
 .فيما يتعلق بالغريب وفيما يتعلق أيضا مبشكل احلديث ،الكم آنفً 

وإياكم على العلم النافع ويوفقنا وإياكم ىل ما حيب ويرضى وأن يعيننا أسأل اهلل تعاىل التوفيق والسداد إ
-ن شاء اهلل تعاىلإ-سنقف عند هذا املوضع قادر عليه و للعلم النافع والعمل الصاحل فهو ويل ذلك وال

وهو ويل ذلك والقادر عليه أن يوفقنا أن ييسر بأن خنتم الكتاب بعد درسني -عز وجل-فعسى اهلل 
ا سبحانه أن ييسر ملعرفة الوقوف أو الوقف الذي وقفنا عليه يف كتاب "املورد العذب وعساه أيضً 

 الزالل".

 المورد العزب الزَلل
 السادس الباب

 اهلل أمر الذي املستقيم للصراط ترك وسالمه عليهم اهلل صلوات الرسل منهج عن االحنراف أن بيان يف
  .باتباعه

  

 مجيعاً  عباده وكلف للمهتدين وأسوة للقاصدين ومناراً  للعاملني رمحة حممداً  نبينه وجل عز اهلل بعث لقد
نْ َيا َهٰ ِذهِ  يف  لََنا َواْكُتبْ ﴿: قائل من عز فقال سنته ومتابعة بطريقته والتأسي هبديه واالهتداء باتباعه  الدُّ

 ۚ   َشْيءٍ  ُكلَّ  َوِسَعتْ  َوَرمْحَيِت  ۚ   َأَشاءُ  َمنْ  ِبهِ  ُأِصيبُ  َعَذايب  قَالَ  ۚ   إِلَْيكَ  ُهْدنَا ِإنَّا اآْلِخرَةِ  َويف  َحَسَنةً 
 ُقلْ ﴿ :تعاىل وقال  [٩٥١ ]األعراف:﴾يُ ْؤِمُنونَ  بِآيَاتَِنا ُهم َوالَِّذينَ  الزََّكاةَ  َويُ ْؤُتونَ  يَ ت َُّقونَ  لِلَِّذينَ  َفَسَأْكتُبُ َها

بُّونَ  ُكنُتمْ  ِإن  [3٩ ]آل عمران:﴾ رَِّحيمٌ  َغُفورٌ  َواللَّ هُ  ۚ   ُذنُوَبُكمْ  َلُكمْ  َويَ ْغِفرْ  اللَّ هُ  حُيِْبْبُكمُ  فَاتَِّبُعوين  اللَّ هَ  حتُِ
 َشْيءٍ  يف  تَ َناَزْعُتمْ  فَِإن ۚ   ِمنُكمْ  اأْلَْمرِ  َوأُويل  الرَُّسولَ  َوَأِطيُعوا اللَّ هَ  َأِطيُعوا آَمُنوا الَِّذينَ  أَي َُّها يَا﴿: تعاىل وقال

ِلكَ  ۚ   اآْلِخرِ  َواْليَ ْومِ  بِاللَّ هِ  تُ ْؤِمُنونَ  ُكنُتمْ  ِإن َوالرَُّسولِ  اللَّ هِ  ِإىَل  فَ ُردُّوهُ  رٌ  ذَٰ  ]النساء:﴾تَْأِوياًل  َوَأْحَسنُ  َخي ْ
  [2٢ ]األنفال:﴾ َتْسَمُعونَ  َوأَنُتمْ  َعْنهُ  تَ َولَّْوا َواَل  َوَرُسوَلهُ  اللَّ هَ  َأِطيُعوا آَمُنوا الَِّذينَ  أَي َُّها يَا﴿ :تعاىل وقال[٥١
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 َوَمنِ  أَنَا َبِصريَةٍ  َعَلىٰ  ۚ   اللَّ هِ  ِإىَل  أَْدُعو َسِبيِلي َهٰ ِذهِ  ُقلْ ﴿: تعاىل فقال باتباعه اهلل أمر خاصة الدعوة ويف
 [٩٢١ ]يوسف:﴾ اْلُمْشرِِكنيَ  ِمنَ  أَنَا َوَما اللَّ هِ  َوُسْبَحانَ  ۚ   ات َّبَ َعيِن 

 اللَّ هِ  َرُسولِ  يف  َلُكمْ  َكانَ  لََّقدْ ﴿ :قائل من جل فقال الكرمي برسوله نتأسى أن وجل عز اهلل أمرنا ولقد
 [2٩ ]األحزاب:﴾ َكِثريًا اللَّ هَ  َوذََكرَ  اآْلِخرَ  َواْليَ ْومَ  اللَّ هَ  يَ ْرُجو َكانَ  لَِّمن َحَسَنةٌ  ُأْسَوةٌ 

 كانوا وإن هلم العداوة وإعالن املشركني من الِباءة يف معه والذين بإبراهيم نتأسى أن وإياه أمرنا كما
 ِإنَّا ِلَقْوِمِهمْ  قَاُلوا ِإذْ  َمَعهُ  َوالَِّذينَ  ِإبْ رَاِهيمَ  يف  َحَسَنةٌ  ُأْسَوةٌ  َلُكمْ  َكاَنتْ  َقدْ ﴿: تعاىل قال النسب يف أقرباء

نَ َنا َوبََدا ِبُكمْ  َكَفْرنَا اللَّ هِ  ُدونِ  ِمن تَ ْعُبُدونَ  َوممَّا ِمنُكمْ  بُ َرآءُ  َنُكمُ  بَ ي ْ  تُ ْؤِمُنوا َحّتَّٰ  أََبًدا َواْلبَ ْغَضاءُ  اْلَعَداَوةُ  َوبَ ي ْ
ْلَنا َعَلْيكَ  رَّب ََّنا ۚ   َشْيءٍ  ِمن اللَّ هِ  ِمنَ  َلكَ  أَْمِلكُ  َوَما َلكَ  َرنَّ أَلَْستَ ْغفِ  أِلَبِيهِ  ِإبْ رَاِهيمَ  قَ ْولَ  ِإالَّ  َوْحَدهُ  بِاللَّ هِ   تَ وَكَّ

َنا َوإِلَْيكَ   [4 ]املمتحنة:﴾ اْلَمِصريُ  َوإِلَْيكَ  أَنَ ب ْ

 الَِّذينَ  أُولَ ِٰئكَ ﴿ :ذلك خامتة يف قال نبياً  عشر سبعة وعددهم األنعام سورة يف األنبياء وجل عز ذكر وملا
َتِدهْ  فَِبُهَداُهمُ  ۚ   اللَّ هُ  َهَدى  [١٢ ]األنعام:﴾لِْلَعاَلِمنيَ  ذِْكَرىٰ  ِإالَّ  ُهوَ  ِإنْ  ۚ   َأْجرًا َعَلْيهِ  َأْسأَُلُكمْ  الَّ  ُقل ۚ   اق ْ

 ويف عبادتنا ويف دعوتنا يف شيء كل يف   نبيه باتباع إلزامياً  أمراً  أمرنا اهلل أن يتبني النصوص هذه ومن
 كل يف بل وانفاقه وتنميته املال كسب ويف ويقظتنا ونومنا وشربنا وأكلنا لباسنا ويف أخالقنا ويف معاملتنا

 كما فنبدأ فيه بالنيب نتأسى أن جيب شيء وأعظم الدين هذا يف شيء أهم هي اهلل إىل الدعوة وإن شيء
 يدعوهم أمة إىل بعث نيب كل به واهتم أوالً  به اهتم الذي باألصل أوالً  وهنتم أسس كما ونؤسس بدأ
ةٍ  ُكلِّ  يف  بَ َعثْ َنا َوَلَقدْ ﴿: تعاىل قال الشرك من والتحذير بالتوحيد األمر وهو اهلل إىل  اْعُبُدوا َأنِ  رَُّسواًل  أُمَّ

  [3١ ]النحل:﴾الطَّاُغوتَ  َواْجَتِنُبوا اللَّ هَ 

 عليهم، وسالمه ريب صلوات اهلل إىل الدعوة يف الرسل منهج بيان يف توضيح أعظم ذلك وضحت وقد
 بعض يف حاضر بل هبدمه، بدأوا الذي الشرك عن الطرف وغض به اهتموا الذي األصل يف هتاون فمن

 عن البعد كل بعيداً  كان ولو باإلسالم تسمى من مجع مهه وكان إنكاره يف شفه ببنت ينبس ومل أوكاره
 من العبد خيرج الذي األكِب كالشرك قاعدته من بنيانه ويقوض أساسه من يهدمه ما تعاطى ولو حقيقته
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 هم ملا بيان وال لعقائدهم تصحيح غري من اجلنة دخول عليه وحيرم النار يف اخللود عليه وحيتم اإلسالم
 وجل عز اهلل أمر الذي املستقيم الصراط عن احنرف فقد والضالالت والبدع األكِب الشرك من عليه

ُبلَ  تَ تَِّبُعوا َواَل  ۚ   َفاتَِّبُعوهُ  ُمْسَتِقيًما ِصرَاِطي َهٰ َذا َوَأنَّ ﴿ :يقول حيث باتباعه  َسِبيِلهِ  َعن ِبُكمْ  فَ تَ َفرَّقَ  السُّ
 [٩٥3 األنعام:]﴾

 ينهى وال بالتوحيد إال يأمر ال الزمن من عقداً  مكث حيث دعوته يف   اهلل رسول عليه سار الذي وإن
 األصل هبذا كلفوا ما أول كلفوا أهنم مجيعاً  عنهم اهلل أخِب الذين قبله األنبياء شأن شأنه الشرك، عن إال

  [2٥ ]األنبياء:﴾ فَاْعُبُدونِ  أَنَا ِإالَّ  إِلَٰ هَ  اَل  أَنَّهُ  إِلَْيهِ  نُوِحي ِإالَّ  رَُّسولٍ  ِمن قَ ْبِلكَ  ِمن أَْرَسْلَنا َوَما﴿ :تعاىل قال

 ۚ   فَاْعُبُدوهُ  َوَربُُّكمْ  َريبِّ  اللَّ هَ  ِإنَّ  ﴿:قال أنه عيسى عن فأخِب املستقيم الصراط هو األصل هذا أن وأخِب
 ]مرمي:﴾ مُّْسَتِقيمٌ  ِصرَاطٌ  َهٰ َذا ۚ   فَاْعُبُدوهُ  َوَربُُّكمْ  َريبِّ  اللَّ هَ  َوِإنَّ ﴿ [٥٩ ]آل عمران:﴾ مُّْسَتِقيمٌ  ِصرَاطٌ  َهٰ َذا

  [١4 ]الزخرف:﴾ مُّْسَتِقيمٌ  ِصرَاطٌ  َهٰ َذا ۚ   فَاْعُبُدوهُ  َورَبُُّكمْ  َريبِّ  ُهوَ  اللَّ هَ  نَّ ﴿ِ إ [ 3١

 واختذ املستقيم الصراط ترك فقد دعوهتم يف األنبياء مجيع عليه مشى الذي الواضح املنهج هذا ترك فمن
 باحملسنات فيه وعىن أساس بدون بيتاً  بىن رجل كمثل مثلها دعوته وكانت مستقالً  منهجاً  لنفسه

 القاعدة األساسية اليت ال يقوم الدين بدوهنا قال تعاىل:وإن التوحيد هو  اهنار، أن يلبث فلم والزخارف

َماءِ  يف  َوفَ ْرُعَها ثَاِبتٌ  َأْصُلَها طَيَِّبةٍ  َكَشَجَرةٍ  طَيَِّبةً  َكِلَمةً  َمَثاًل  اللَّ هُ  َضَربَ  َكْيفَ  تَ رَ  َأملَْ  ﴿  ﴾ السَّ

 لكلمة التوحيد ال إله إال اهلل. وهذا مثلٌ  [24 ]إبراهيم:

فيما ُيستقَبل، فإن كان عندكم -إن شاء اهلل تعاىل-الذي هو الباب السادس وُنكمل  انتهى هذا الباب
 شيء مما اإلشكاالت اليت تتعلق بالدرس وإال فنستودعكم اهلل الذي ال تضيع ودائعه.

 

 اْلجابة على اْلسئلة

 :١السؤال
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 .]فإن وقع اَلبدال عمًدا[يقول أحسن اهلل إليكم، مل تذكروا 

 الجواب:

يفوت ألنين ال أكتب ما أذكره فيفوت عليَّ بعض الشيء وأنتم جزاكم اهلل -سبحان اهلل-أي نعم هذا 
خريًا تنبهون على هذا أال وهو ما يتعلق بالقلب العمدي مبعىن أنه يقلب الراوي األسانيد عمًدا فهذا ال 

جوزوه فيما إن كان لالمتحان جيوز، ال جيوز أن يتعمد الراوي قلب األحاديث ال سنًدا وال متًنا، وإمنا 
–مبعىن أن الطالب خُيتِب يف ذلك وأكثر علماء املصطلح يستشهدون بقصة قلب األسانيد على البخاري 

 مبتوهنا ملا َقِدم بغداد وأعادها على صياغتها. -رمحه اهلل تعاىل

وهذه القصة الذي أذُكره من البحث وال أريد أن أبالغ أنه قدمي جًدا قد رمبا يتجاوز الثماين عشر سنة 
لكن اجلمهور أجازوا صورهتا. فإذا كان هذا الراوي -رمحه اهلل تعاىل–أهنا مل تثبت عن اإلمام البخاري 

ا بذ
ً

لك، كما حصل أيًضا يف قصة حيي خُيتِب أو تُقلب له األسانيد ومتوهنا من أجل االختبار وكان عامل
)ال بن معني وأمحد بن حنبل مع أحد شيوخهم ملا قلبوا عليه األسانيد فعرفهم مث ركل ابن معني وقال: 

أما هذه القصة فهي ثابتة وهي من األدلة على جواز فعله لالختبار واالمتحان  يفعل هذا إال أنت(
 ومعرفة ضبط الراوي للحديث.

 ائل وأنا أشجعكم على هذا بارك اهلل فيكم فنحن ُنكمل بعضنا بعًضا.فجزى اهلل خريًا الس

 ٢السؤال 

يعلم علم اليقني أن صحيح البخاري معروف بالصحة وقد جاوز القنطرة يقول أحسن اهلل إليكم البعض 
يف ذلك، لكن الذي ُيشكل أن يف الصحيح املفاريد والغرائب وأيًضا املعلقات واملشِكل أكثر أن البخاري 

 يُعِلق ما فيه ضعف ويرويه باجلزم ويُعِلق ما هو صحيح ويرويه بصيغة التمريض.

 الجواب:
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ال إشكال يف هذا كله ألن هذا الباب أخويت عند مجيع النقاد الذين تعرضوا لصحيح اإلمام البخاري ومل 
يًضا غريهم من يتعرض منهم للمعلقات ال الدارقطين وال أبو السعود الدمشقي وال أبو علي اجلياين وال أ

األئمة الذين تعرضوا لصحيح اإلمام البخاري أو للصحيحني تعرضوا ملا يتعلق باملعلقات ألهنا ليست 
على شرط الصحيح صحيح البخاري كما أنه وقع منها نزر يسري يف صحيح اإلمام مسلم كما أن مقدمة 

رضون هلا رواها باجلزم أو رواها صحيح مسلم وما يرويه فيها من األحاديث أيًضا على شرطه فإهنم ال يتع
 بالتمريض وإمنا ينظرون إىل النظر والبحث يف هذه األسانيد ودراستها دراسة مستقلة.

األمر اآلخر أن مسألة املفاريد والغرائب ذكرت يف الشرح عندما تكلمنا عن الغرائب واملفاريد، بل وهناك 
ن يف صحيح اإلمام البخاري هناك أشياء لو وقفوا ما هو أدق مبا ال يعلمه بعض هؤالء الذين اختذوا الطع

عليها الختذوها سياطًا يضربون هبا أهل اإلسالم وهي ليست على طريقتهم ولكن اهلل حافظ دينه عنهم. 
واألمة متفقة وهذا األصل الذي جيب أن نتفق عليه وأال خنرج عن إمجاعهم أن األمة جممعة متفقة إمجاًعا 

الصحيحني وعدم التشكيك فيهما إال ما استثناه من حكا اإلمجاع من األئمة يف  قطعًيا يقينًيا على قبول
األحرف اليسرية املنتقدة على اإلمام البخاري ومسلم كما أن كثريًا من هذه األحرف املنتقدة أو 
األحاديث املنتقدة عامتها عند الرتمذي والدمشقي واجلياين ومن يعين ينتقد بعض األحاديث كما يقع 

هم أهنا راجعة إىل الصناعة احلديثية يف غالبها كوصل إرساٍل أوإرسال وصٍل أو اختالٍف على الراوي لغري 
عند املنتِقد وعند املنتَقد عليه صحيح من جهة -ال إله إال اهلل حممد رسول اهلل–مع أن احلديث هذا يعين 

 م أئمة اإلسالم.املنت. فكل هذه اإلشكاالت اليت َتعِرض لطالب العلم يَعِرُضها على كال

قضية املفاريد والغرائب هذه مل ينفرد هبا البخاري ومسلم، هناك غرائب مالك، هناك الغرائب عند أمحد 
تعرضوا ملثل هذا النوع ومن حمن وفنت  مكانة صاحبيهماو ملكانة الصحيحني عند غريهم من األئمة ولكن 

بالغ اذا قلت أال ت  و أملفاريد والغرائب فإنين قد قر  ااملتقدمني واملتأخرين حمنة القول يف نهجماملفرقني بني 
ذا تكلم عن املفاريد والغرائب مث يقول كما وقع يف صحيح إ يأتيك و مسعت لبعضهم ماألكثري منهم 

اىل احلديث ورمبا أنتسب  وممنة ويكون ممن ينتسب اىل السنالبخاري وهو يتكلم عن االعالن يف املفاريد 
ا مث مل ينتبه اىل هذا املسألة اليت دعوهتم ومع هذ اهئخذ عن علماأوتعلم فيها و ممن ربا يف جند يكون 
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 ي وهو محزة  املليبار ليت أثارها ا-اوي ال دخل له يف هذا البابسأقوله املغر  كنت  ال اله اال اهلل-أثارها 
-ال اهلل إيعلمه بواب احلديث ماال أهم هلم يف قرب و أومذهبها  ةالكوثريفيما يظهر ويبدو اىل املليباري 

يف الطعن فيه؛ فيتكلمون عن املفاريد والغرائب واالعالن هبا مث يأيت ويقول كما وقع يف  -جل وعال
ن يكون هذا أوماذا يف هذا  ((ه ربِّ بِ  يث عهدٍ دِ ه حَ نَّ إ))صحيح مسلم يف تفرد محاد ابن سلمة يف حديث 

الصحيح فضال  ئمه االسالم وهذا عمل صاحيبأو انفرد فيه فالن من قال من أنفرد فيه فالن ااحلديث 
هنما يقبالين املفاريد والغرائب أعن غريمها ناهيك  باألصحعن غريمها عمل صاحيب الصحيحني ناهيك 

ويرموهنا يف كتبهم وال يشرتطون ان يأيت احلديث متواترا وهذا من املداخل اليت دخلت من علوم املتكلمني 
 حماضره املسالة اليت أثارها اخي السائل بارك اهلل فيه مساله حتتاج اىل فيما يتعلق يف مساله االحاد هذا

طراف من األمثلة اليت يدندن حوهلا من يتعلقون يف التفريق بني منهج ألكن اذكر بعض األمثلة و 
طالب العلم  لىنه ينبغي عإباب املفاريد وباب الغرائب ف هذا الباب ا يفاملتقدمني واملتأخرين وخصوصً 

هذه   ةئمن ينظروا يف  كتب األأيث والكالم عن الصحيحني فتح اهلل عليهم ما يتعلق يف علم احلدالذين 
يدينا اليت شرحت الصحيحني اليت تكلمت عن االحاديث املنتقدة على أاليت بني  ةئمكتب األ

او  الفالينعالل احلديث  جملرد انه تفرد به الراوي إهنم يطلقون القول يف احلديث يف إي أالصحيحني 
ول حديث يف صحيح االمام  البخاري هو حمط هجمات املنتقدين ألكان  ذاً إاغرب فيه الراوي الفالين 

ض له مام مسلم مجلة من االحاديث ومل يتعر حيح االمام البخاري وعلى صحيح اإلالذين انتقدوا على ص
يف الصحايب وفرد يف التابعي فرد يف  وهو حديث فرد ((اتِ يَ الن ِّ بِ  الُ عمَ ا األَ منَّ إ))حد الذي  هو حديث أ

من حرارة  يضا حصلت نوعأهنا أطلنا يف اجلواب والظاهر أتابع التابعي وكما هو معلوم من جهة اسناده ؛
 يف الدم شويه.

 : ٣السؤال
 قال ؟ن يُ أوىل يف املنت أو السند علة  ؟وما األ كاناء  الشذوذ سو  لىيقول هل يطلق ع 

يف الكالم على شروط احلديث بأن  ول الشرحأنين قد نبهت أعلم أظن واهلل أعلة و نعم الشذوذ يعتِب 
ن الشذوذ ذا من باب عطف العام على اخلاص أله [ا وَل معللشاذً ]ومل يكن -اهلل هرمح-قول املصنف 
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هنم يطلقون أمبا يطلقه اهل العلم على العلة و يضا تكلمنا على ما يتعلق أوالنكارة واالضطراب نوع علة 
على االنقطاع  له يف كتب التخريج ويطلقونه مثلةألك و ذلكم  لعلة مطلق الضعف كما ذكرتُ على ا

االكثر فيما يتعلق بشرف  الواقع يف رواية احلديث ويطلقوهنا ايضا على االختالف على الراوي وهذا هو
 ة.شذوذ نوع من العلالف علمهم هذا

 :٤ السؤال
نفس الزكية  ذكرمتوه يف الدرس البن عبداهلل امللقب بيقول حديث النزول على اليدين الذي يتفرد به حممد 

يب الزناد مث أصحاب أن يأو ا لذا قال البخاري مام مشهورً ذا كان اإلإنعم مثال على العلة يف التفرد  الثالث
بن عبداهلل امللقب  ن حممدأاملنكر  للحديث ذكرمت نفس هذا احلديث يف الدرس الثامن وجعلتموه مثاًل 

ن احلديث  يكن من املالزمني ويصعب حتمله فهل اآل باخلروج على الوالة وملبالنفس الزكية كان مشغواًل 
من عندك بارك اهلل  ةزياد هقل انه فاسق هذأنا مل أال - بالقول الكونه فاسقً  ةتفرد او لنكار ب للعلة مردود
باخلروج على الوالة أو لفحش غلطه وهل العلة –رمحة اهلل وغفر له -فيه  ان احد قاهلأعلم أوال فيك 

 والفسق؟ ُتطلق على النكارة بناًء على أن مطلق الضعف العلة يدخل فيه فحش الغلط

  

 الجواب:

أبدأ مبا هو أسهل أما بالنسبة للنكارة فهي أيًضا تعتِب علة حيثما أردت أن ُتطلقها إن أردت أن ُتطلقها 
ة الضعف أو على املخالفة أو ما شابه ذلك هذه كلها علل، لكن أن أردت أهنا علة خفية فال، على عل

 هذا أيًضا يدخل يف اجلواب على السؤال املاضي إن أُريد بأهنا علة خفية.

بالنسبة حلديث النزول على اليدين هو أُِعل باجلهتني: أُِعل بالتفرد وبأنه ُمنكر بسبب هذا التفرد ألنه كما 
 ا حتفظون قول البيقوين:رمب

 والمنكر الفرد به راو غدا *** تعديله َل يَحمل التفردا
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 فهذا منكر وهو يف نفس الوقت فرد.

 :٥ السؤال

زيادة راوي الصحيح واحلسن اليت ذكرها احلافظ يف بداية متنه بأهنا مقبولة ما مل خُتالف، هل املقصود هبا 
 رواية شاذة؟

 الجواب:

ال مل يقصد هبا الرواية الشاذة لكنها تدخل فيه مبعىن أنه ال يُطلق على كل زيادة بأهنا شاذة هذا الذي 
يعين زيادة راوي الصحيح -وفقك اهلل-يف متنه الذي ذكرته -رمحه اهلل تعاىل–أراده احلافظ ابن حجر 

تكون شاذة وقد ال تكون مقبولة ما مل تكن منافية فهي قد -رمحه اهلل-احلسن اليت يف كالم احلافظ 
شاذة، ليس بالالزم أن كل زيادة تكون شاذة كما ذكرنا ذلك وشرحناه وشرحنا بعض األمثلة على الزيادة 

 مثل حديث الُعشر الذي عند البخاري فإنه قال أن الزيادة مقبولة.

 :٦ السؤال

 هل يُقال أن احلديث الصحيح يُفيد العلم النظري واحلسن يُفيد الظن؟

 الجواب:

ال هذه سفسطة وفلسفة كالمية وال وجه هلذا أبًدا ال بالصحيح وال باحلسن. العلة دائرة على القبول فإذا 
قُِبل احلديث فإنه ُمفيد للعلم وأقل ما يُقال من االحتماالت أن تكون مسألة وجدانية قد حُيدث العلم 

أنه إذا َعِلم أن احلديث صحيح أو  لشخٍص وال حُيدثه لشخٍص آخر لكن الذي ينبغي على طالب العلم
حسن وقد صححه من يُوَثق بعلمه ويُوثق حبفظه وروايته ومعرفته باحلديث أن يوقن وأن يستيقن وأال 

 يرتاب بأن هذا احلديث حديث صحيح ُمفيد للعلم.

 :٧ السؤال



 
 ]الشيخ مصطفى مبرم[                                                                                ]الدرس التاسع نخبة الفكر[ 

 
 

22 
 

اثنني أو بالنسبة للُمَعلق وهو احلديث الذي وقع سقط يف مبدأ سنده من مصنف وقد يسقط واحد أو 
هل هذا السقط يكون يف طبقة من طبقاته أو يف مجيع -بارك اهلل فيك–ثالثة أو أربعة أو مجيعهم 

 الطبقات؟

 الجواب:

ال يف مجيع الطبقات وإال إذا كان يف بعض طبقاته رجع إىل املعلق إن كان بواحد أو إىل املعضل إن كان 
 باثنني فأكثر.

 البخاري أو مثل مسلم؟وقوله يف املصنف هل يعين به مثل 

نعم البخاري أو مسلم أو غري مسلم بل بعض العلماء توسع حّت قال بأنه يقع إىل عصرنا هذا إذا كان 
 ممن يروي األسانيد وال مانع من هذا، أما إذا كان من ال يروي باألسانيد فإنه ال يقع ذلك فيه.

 :٨ السؤال

 ما هي أوجه الشبه بني املرسل اخلفي والتدليس؟

 لجواب:ا

إن شاء –مل نصل إليه، يعين التدليس واملرسل اخلفي سنذكره-إن شاء اهلل تعاىل–هذا سيأيت الكالم عليه 
 يف وقته.-اهلل تعاىل

 :٩السؤال 

 هو يريد أن يؤكد السائل هذا أو املرسل التأكيد على درس النخبة.

 الجواب:

 ومتارسون تأخذون املسائل بروية.-اهللإن شاء –وأنتم خنبة وتفهمون -إن شاء اهلل-النخبة للنخبة  

 :١١ السؤال
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خصوًصا يف التعريفات قولكم أحيانًا والتعريف باحلسن من -حفظكم اهلل-يالجظ الطالب يف شرحكم  
أشكل مشكالت علم احلديث وأحيانًا والكالم على هذه املسألة وهي إذا قال الرتمذي حسن صحيح 

ع هذا فإنك واملسائل اليت أخذها جهًدا كبريًا من أهل العلم من أجل الوصول إىل حتقيق القول فيها وم
لن تظفر بشيء تستقر له نفسك وأيًضا والتعريف للشاذ خمتلف فيه اختالفًا كثريًا فمنشأ وسبب اتساع 

 رقعة اخلالف يف مثل هذه املسائل اليت درجت تظفر بشيء تستقر له نفسك.

 الجواب:

علق باخلالف هذا هي قليلة على كل حال ال نريد أن نبالغ ال أنا وال أنت على أهنا قليلة جًدا فيما يت
األمر األول، األمر الثاين أهنا راجعة إىل األمثلة يعين االختالف يف التمثيل وتنزيل املثال على هذا النوع 
هو الذي ُيسبب هذا اخلالف، األمر الثالث وهو األخري والذي رمبا استطرد فيه قلياًل وهو ما يتعلق 

طالحات اليت ال نستطيع أن نقول مثاًل بأنه باالصطالح اخلاص دون االصطالح العام أو بعض االص
اصطالح عام قد تُنازعين أو جُتادلين يف أن هذا اصطالح عام أقول لك ليس اصطالًحا عاًما ولكن هو 
اصطالح خاص ألطراٍف من األئمة وهلذا مما ينبغي أن ُيضاف إىل ما ذكرت يف مسألة التعديل اليت تقع 

يات العصرية عصر الفوضى وعصر العبث وعصر هجران الكتب يف الكتب واملنظومات وهي من اجلنا
بكي رمبا ال تكون لطالب العلم عالقة مع 

ُ
بكي هذا الوقت هو امل

ُ
واالعتداء على الكتب، هذا العصر امل

الكتب إال عِب الوسائل احلديثة هذه ومع هذا ال تسأل عنه، فمن هذا مثاًل منظومة البيقوين على 
ته، هذه املنظومة مع عدم اجلزم مبصنفها من هو؟ ما تأريخ وفاته من شيوخه من ناظمها رمحة اهلل ومغفر 

 تالميذه؟ إسنادها منقطع ال تستطيع أن تستقر هلا على إسناد ترويها به.

 أُعيد بال شك أنه من علماء احلديث وله عناية ورعاية باحلديث جاء املعاصرون -رمحه اهلل–واحد يقول 

املعاصرين أقول إىل التعديل يف أصل النظم، وهذا وقع لعبد الستار أبو غدة فعمدوا إىل التعديل بعض 
وفرح هبا احلليب وكم عنده من اجلهاالت يف هذا الفن ومنها أنه يعين اآلن حّت تقول ما هي اجلهاالت 
أنه ملا أخرج كتاب "النكت على نزهة النظر" أنا أظنه قريب من يدي رمبا أعطيكم عبارته يعين عندما 



 
 ]الشيخ مصطفى مبرم[                                                                                ]الدرس التاسع نخبة الفكر[ 

 
 

24 
 

تى إىل "النكت على نزهة النظر" هدم نوًعا من أنواع العلوم اليت أفىن فيها العلماء ويُفنون أعمارًا مديدة أ
هذا للضعف العلمي والضعف يف معاملة الكتب، أال وهو مسألة املقابلة بني الُنَسخ والنظر يف الزيادة 

 والنقص والروايات.

تاب، ماذا قال يف أول النسخة، يف الطبعة اليت عندي  هذا احملقق الذي هو يعتِب من أول من أخرج الك
كنت قرأهتا على شيخنا أمحد بن حيي النجمي وطبًعا مل أقرأ التعليقات أو املقدمة للحليب وهذه الطبعة 

هذه  تبِ )مل يكن مهي يف كَ ه دار ابن اجلوزي يقول يف الصفحة السابعة والعشرين  ٩42٥ طبعة هي
النكت ُمنصًبا على مقابلة النسخ وال إثبات الفروق على طريقة املستشرقني وأشباههم وإمنا كان وكدي  

 .كله متجًها إىل حترير نص الكتاب وضبطه والعناية به(

من أين ستصل إىل ضبط الكتاب وحتريره والعناية به دون الرجوع إىل ُنسخه املخطوطة وإىل ُنسخه 
 يكون املصنف زاد عليها.املختلفة اليت رمبا 

 تعرفون بعض الكتب كم هلا من الروايات، مالك كم له من الرواية حتتاج إىل ُمقابلة.

 احلافظ ابن حجر ملا شرح البخاري كيف يُقابل بني النسخ. -رمحه اهلل–البخاري 

همل" للجياين 
ُ

القابسي كذا ويف خة شيء مستغرب من قروٍن قدَية يقول لك ويف نس-رمحه اهلل–"بيان امل
عندما يعين شرح مسلًما يقول )ويف نسخة بالدنا ويف نسخ -رمحه اهلل –احلافظ النووي  ..نسخة كذا كذا

 .املشارقة ويف نسخ املغاربة، وأما نسخ أهل املغب فإهنا كذا وكذا.

ري ؛ شيخ اإلسالم قيدت عندي ويف قراءة بعض كتبه الشيء الكثناهيك عن باقيها وغريها من الكتب
يف املقابلة، هذه الكلمة حتتاج إىل مصَنف يف الرد عليها هذه -يعين أكتبها هكذا–من هذا يف املقابلة، 

-أقوهلا للحليب لعلها أن تبُلَغه–الكلمة هتدم علم سار علماء اإلسالم. وأيًضا من الظلم واإلجحاف 
ملستشرقني مث تقول بأن هذا من من الظلم واإلجحاف أن َتسُلب هذه األمة علومها مث تنسبها إىل ا أقول

علوم املستشرقني. ياهلل العجب!! كيف تقول هذا من علوم املستشرقني وهذه األمة هي أمة العلم وإمنا 
 أخذ هؤالء علومهم ملا ضعفنا حنن وجهلنا حنن الكثري من العلم.
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يف هذه -ه اهللرمح–الذي أخرجين إىل هذا الكالم هو النظر يف قضية االصطالحات اخلاصة؛ البيقوين 
املنظومة ذكر أشياء ذكر تعاريًفا مل ينفرد هبا، ليست من كيسه كما يقولون اآلن، يف احلافظ ابن حجر أو 
يف البيقوين أو يف غريه من أهل العلم، ليست من كيسه هي نوع من اخلالف الذي حرره وذهب إليه، 

 مثاًل عندما قال:

 فوق ما ثالثة   عزيز مروي اثنين أو ثالثة ** مشهور مروي 

 عدلوها يف األصل:

 عزيز مروي اثنين يا بحاثة ** مشهور مروي فوق ما ثالثة   

 هو قول ابن مندة وقول مجاعة من العلماء يف تعريف العزيز-رمحه اهلل-هذا الذي ذكره العالمة البيقوين 

 اه أنه يرويه اثنان ويرويه ثالثة. معن [:مروي اثنين أو ثالثةعزيز ]

تأيت أنت وتتحكم على العامل وتتحكم على هذا اإلمام وتسلُُبه حق الرتجيح مث تنسبه إىل ترجيٍح فعندما 
لعامل آخر، من أين هذا؟ كيف يأيت هذا كيف يصل إليه اإلنسان. إن كانت لك مالحظات إن كنت ذا 

واذ، مهة فانظم منظومة أخرى أذكر فيها ما شئت، أكتب فيها ما شئت أنظم كيفما شئت، رجح الش
لكن ال تعتدي على كتب أهل العلم ال تتجاسر على كتب األئمة وتعدل فيها. مث ملا أنا ليست عندي 
وليست يل عناية بكتبه لكن استعرضتها قدَيًا اليت هي نسخته "شرح البيقونية" وهذا النزهة بسبب أين 

بعض األشياء فإذا به حُييل  وبالنسبة للبيقونية كنت استعرضت فيها-رمحه اهلل-قرأهتا على شيخنا النجمي
إىل عبد الستار أبو غدة إىل أنه عدل هذه املنظومة، بئس ما صنع وبئس ما صنعت، عدلوا كيفما شئتم 
يف حواشيكم، أنظموا، أتركوا لنا كتب علمائنا كما هي فواهلل هلي أبرد على القلب من املاء البارد يف شدة 

 الظمأ واحلر على ما فيها، إن كان فيها.

 صلى اهلل على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.و 

 اعتذر إليكم وفقكم اهلل.


